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ТЕХЕРАН – Техеран је одбацио нову резолуцију Савета безбедности УН о строжим
санкцијама Ирану, а ирански председник Махмуд Ахмадинеџад је оценио да су нове
мере "безвредне" и да се "могу бацити у ђубре".

  

"Те резолуције су употребљене марамице, које су добре само за смеће", рекао је ирански
лидер, истичући да мере које оне предвиђају не могу да погоде Иранце.

  

"Они који и даље гласају за резолуције које су против нас, под изговором да би Иран у
будућности могао да направи атомску бомбу, јесу они који поседују атомске бомбе, који
су их користили или прете другима", поручио је Ахмадинеџад.

  

Ирански амбасадор при Међународној агенцији за атомску енергију (ИАЕА) Али Асгар
Солтанијех изјавио је данас да, упркос новим санкцијама, Техеран неће обуставити своје
нуклеарне активности.

  

"Ништа се неће променити. Наставићемо процес обогаћивања уранијума, без прекида",
рекао је Солтанијех у Бечу, где учествује на састанку Савета гувернера ИАЕА.

  

Шеф иранске дипломатије Манушер Мотаки оценио је да резолуција Савета безбедности
представља "корак уназад".

  

Велике силе "морају да сачекају да Иран анализира ситуацију и одигра следећи потез",
навео је Мотаки, поредећи ситуацију у вези са иранским ниуклеарним програмом са
партијом шаха.

  

Савет безбедности УН усвојио је данас оштрије санкције према Ирану, којима су
предвиђена строжа финансијска ограничења и додатни ембарго на увоз оружја.
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Резолуција којом се уводи четврти круг санкција Ирану усвојена је са 12 гласова.

  

Против су гласали Бразил и Турска, док је Либан био уздржан.

  

Амбасадорка Бразила при УН Марија Луиза Рибеиро Виоти рекла је да је Бразил против
нове резолуцију због тога што сматра да нове санкције само додатно оснажују позиције
оних који су против дијалога.

  

"Не мислимо да су санкције ефикасан инструмент. Врло је вероватно да ће због санкција
патити ирански народ, а да ће оне ићи на руку онима који не желе да дијалог победи",
рекла је амбасадорка Бразила.

  

(Бета–АФП)
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